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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate sport as a public good with the CVM approach 

(Case Study: Iranian Premier League clubs). The research method was descriptive and 

was in the category of applied research. The statistical population of this study consisted 

of all the population of Tehran, Isfahan and Tabriz with unlimited number. Based on 

Morgan table and random stratified, the sample size was 385 for each team in each city 

and 1540 in total. To investigate the research variables, Humphreys, Johnson, Mason, & 

Whitehead. (2018) questionnaire was used, which consisted of 15 questions with two 

values of yes and no. Inferential statistical methods of logistic regression and diagnostic 

logistic regression were used for data analysis by SPSS software. The findings showed 

that the variables of honor, encouragement, satisfaction, performance and interest as 

general components of soccer sport were more important than other factors in the tendency 

to pay for the community. Age groups younger than 30 and 45-31 and income groups of 

5 million and 3-5 million are more likely to pay more for the title than other age and 

income groups. Overall, 0.40% were willing to pay for the title of football teams in the 

Premier League, with 0.60% reluctant to pay. The relevant authorities can help improve 

the performance of these teams with the full support of the country's soccer teams in terms 

of finances, technology, facilities, equipment, etc., and increase the overall impact of the 

soccer sport on various dimensions and components.  
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The position of sports clubs and their integration with the urban environment plays 

an essential role in the economic value and economic activities of their production. 

In addition to the private goods produced by sports clubs, sports teams also 

produce and supply a type of public goods that are less visible and neglected 

(Frick & Wicker.2017). The question that arises is how much sport and especially 

football is considered as a public good in Iran, and how much the football 

spectators understand the value of this public good and are willing to ask the sports 

clubs that produce this public good. Are they supporting and paying for their 

success in the Premier League? Therefore, the purpose of this study is to evaluate 

football as a public good with a possible evaluation approach (case study: clubs 

of the Iranian Football Premier League) . 
 

Materials and Methods 
The research method is descriptive and is in the category of applied research. The 

statistical population of the present study included all strata of the population of 

Tehran, Isfahan and Tabriz, which have high-profile teams in the Premier Football 

League (Persepolis, Esteghlal, Sepahan, Traktorsazi teams) in 1997-98, and their 

number was unlimited. Morgan's table set the required sample size for each team 

in each city at 385. Therefore, in total, the statistical sample size is 1540 people, 

which includes snowballs from different classes of people, including teachers, 

employees, managers, athletes, doctors, marketers, etc., who represent the public 

opinion of the cities under study. A class has been selected. To investigate the 

research variables, the questionnaire of willingness to pay by Humphries et al. 

(2018) was used, which had 15 questions with a range of two values: yes and no, 

and involved the components of name, interest, fame, honor, talk, encouragement, 

happiness, community, motivation, performance, justice, satisfaction, willingness 

to pay to achieve success and first rank. Humphries et al. (2011) and Baconbil and 

Dilger (2015) also used this questionnaire in their studies. In a study by Humphries 

et al. (2018), the reliability of the questionnaire was reported to be 0.88 using 

Cronbach's alpha.In this study, the reliability of the questionnaire was determined 

by Cronbach's alpha of 0.86 and the content validity of the questionnaires was 

confirmed by 8 university professors in sports management. Parametric inferential 

statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov test to ensure the normality of 

the data, logistic regression to predict two-sided dependent variable from 

independent variables, and diagnostic logistic regression to predict two-sided 

dependent variable from the class-independent variable were used to analyze the 

data using SPSS software . 
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Findings 
The results showed that 0.44% of the statistical sample of the study wanted to 

spend an average of 188.5466% of their share in the public budget to achieve the 

success of Persepolis football team in the Premier League, while 0.56% had no 

inclination because they didn't have the team to pay for success. 0.39 percent were 

willing to pay an average of 177,974 tomans to win the championship of Esteghlal 

football team, however, 0.61 percent did not show any desire to pay for winning 

the championship of this team. 0.38 percent were willing to spend an average of 

19.393 tomans to win the championship of the Sepahan football team, and 0.62 

percent were reluctant. 0.41 percent were willing to spend an average of 17.271 

tomans to win the Traktor football team's championship while 0.59 percent were 

reluctant. In addition, in terms of success of Persepolis football team, the variables 

of pride, motivation, encouragement, satisfaction, performance, and interest had 

a significant relationship with predicting the amount of willingness to pay for 

success, so that per unit increases in pride, motivation, encouragement, 

satisfaction, performance, interest, the amount of willingness to pay for success is 

equal to 2.57, 1.22, 1.19, 1.18, 1.11, 1.05, respectively. In terms of achieving the 

success of Esteghlal football team, the factors of pride, interest, performance, 

encouragement, happiness, reputation, satisfaction, rate of payment to rank 

increased 2.43, 1.80, 1.80, 1.65, 1.30, 1.21, 1/14, respectively. In the field of 

winning the championship title of Sepahan football team for one unit increase in 

honor, fame, happiness, performance, interest, talk, encouragement, satisfaction, 

the amount of willingness to pay gets the rank of 2.55, 1.91, 1.89, 1.93, 1.72, 1.22, 

1.32, 1.19. In the field of winning the championship title of Traktor football team 

for one unit increase in honor, encouragement, motivation, satisfaction, interest, 

performance, speech, fame, happiness, the amount of willingness to pay gets a 

ranking of 2.14, 1.33, 19 / 1, 1/17, 1/15, 1/12, 0.99, 0.98, 0.89. Other results 

showed that age groups less than 20 years and 21-30 years compared to other age 

groups were willing to pay more for the success of Persepolis, Esteghlal and 

Sepahan football teams. Besides, based on income levels, income groups of 5 

million and above and 3-5 million compared to other income groups were willing 

to pay more for the success and ranking of football teams for all four teams . 
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Table 1- The Amount of Willingness to Pay to Get the First Rank of Teams in the 

Statistical Sample of Research 

Willing to Pay Mean 
Standard 

Deviation 

Mean 

Amount of 

Payment 

The amount of willingness to pay to get the first rank of 

Persepolis team 
0.44 0.48 18.546 

The amount of willingness to pay to get the first rank of 

Esteghlal team 
0.39 0.56 17.974 

The amount of willingness to pay to get the first rank of 

Sepahan team 
0.38 0.59 19.013 

The amount of willingness to pay to get the first rank of 

the Traktor team 
0.41 0.50 17.554 

The amount of willingness to pay to get the first rank of 

teams in total 
0.40 0.53 18.271 

 

Conclusion 

In general, the findings showed that the willingness of people in the society to pay 

for the success of football teams in the Premier League is low, and only people 

who are younger and have a higher income, tend to pay more. Moreover, the 

variables of honor, fame, happiness, performance, interest, talk, encouragement 

and satisfaction had the highest predictions for the amount of willingness to pay 

to win the championship of Persepolis, Esteghlal, Sepahan, Traktor. The results 

of this part of the study were in line with those of Wicker,Whitehead, Johnson & 

Mason (2016) and Wicker & Coates. (2018) . With the full support of Iran’s 

football teams in terms of finance, technology, facilities, equipment, etc., the 

relevant authorities can help improve the performance of these teams to increase 

the overall impact of football on various dimensions and components and increase 

people's willingness to pay . 
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 مقالة پژوهشی

 ارزیابی احتمالی کاالی عمومی با رویکرد عنوان به گذاری فوتبال ارزش 

 1برتر فوتبال ایران( های لیگ موردی: باشگاهۀ )مطالع
 

 3، بهرام یوسفی2، علی اشرف خزایی 1معصومه بخیت 

 

 ، ایران کرمانشاه  ،دانشگاه رازی  ،دکتری مدیریت ورزشی   یدانشجو .  1

 مسئول(   ۀ، ایران )نویسند کرمانشاه   ،رازی   دانشگاه  ،استادیار مدیریت ورزشی .  2

   ایران،  کرمانشاه   ،رازی   دانشگاه  ،ورزشی  مدیریت  دانشیار.  3
 

 1399/ 02/06تاریخ پذیرش:                          1398/ 11/ 20تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف این   با  احتمالی  رویکرد  با   عمومی   کاالی   عنوانبه  فوتبال  گذاریارزش  پژوهش    موردی   مطالعه،  ارزیابی 

 قرار   کاربردی  هایپژوهش   دسته  در  و  بود  توصیفی  پژوهش  . روشانجام شد  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  هایباشگاه

  براساس  که  ندبود  نامحدود  تعداد  به  شهرهای تهران، اصفهان و تبریز  مردم  اقشار  همة پژوهش  آماری  جامعه.  داشت

برای هر تیم در هر شهر و درمجموع   نفر  385  الزم  نمونه  حجم  ،برفیو گلوله  ایطبقه  صورتبه  و  مورگان  جدول

(  2018)   همکاران  و  هومفریزتمایل به پرداخت    نامهپرسش  از  پژوهش  های متغیر  بررسی  برای.  شد  تعییننفر    1540

  استنباطی  آمار  هایروش  ازها  برای تحلیل داده  .بود  خیر  و  بله  دوارزشی  با طیفداشت و    الؤ س   15  که  شد  استفاده

  پژوهش های  یافته  .شد  استفاده  اس اسپیاس  افزارنرم  کمکبه  تشخیصی  لجستیک  رگرسیون   و  لجستیک  رگرسیون

 تمایل  برایهای عمومی ورزش فوتبال  لفه ؤ معنوان  به   عالقه  و  عملکرد  رضایت،  تشویق،  افتخار،   متغیرهای،  نشان داد

کمتر   سنی هایگروه  .بودند  برخوردار  عوامل  سایردر مقایسه با   بیشتری  اولویت  و   اهمیت  از  جامعه  افراد  پرداخت  به

سنی    هایگروهدر مقایسه با    میلیون  سه تا پنج  و بیشتر  میلیون  پنج  درآمدی  هایگروه  و  سال  45تا    31  و  سال  30از  

 درصد 40 ،درمجموع .کنند پرداخت قهرمانی  عنوان کسب زمینه در را بیشتری مبلغ دنبود حاضر دیگر، و درآمدی

 به   تمایلی چهیدرصد    60و    بودند  لیگ برتر در  فوتبال  ایهتیم   قهرمانی  عنوان  کسب  برای  هزینه  پرداخت  به  حاضر

  مالی،   لحاظ  از  کشور  فوتبال  هایتیم  از   کامل  هایحمایت  با  توانندمی  ربطذی  مسئوالننداشتند.    هزینه  پرداخت

می ورزش فوتبال در  ثیرگذاری عمو أ ت  تا  کنند  کمک  هااین تیم   عملکرد  بهبود  به  ، غیره  و  تجهیزات   امکانات،  فنی،

 را افزایش دهد.  مردمو تمایل به پرداخت  های مختلف بیشتر شودفهؤل ابعاد و م

 ، ورزش. لیگ برتر فوتبالکاالی عمومی، پرداخت،  به تمایل کلیدی:گان  واژ
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 دمه  مق 
ای  ه عجین شده است و میزان موفقیت تیمتوان گفت که امروزه ورزش با زندگی مردم  شک میبدون

سط در  ورزشی  بینومختلف  و  ملی  حم ح  و  توجه  میزان  به  آن المللی  از  مردم  مختلف  اقشار  ایت 

که این مردم هستند که جذابیت رویدادهای مختلف را چند  طوری به  ؛های ورزشی بستگی داردرشته

و    دهندافزایش میتوان و انرژی ورزشکاران    ،و با پیگیری و تماشای مسابقات ورزشی  کنندمیبرابر  

شان با  های ورزشی و آمیختگیجایگاه باشگاهکنند.  موفقیت در مسابقات بیشتر می  برای  ها راآن   بخت

فعالیتمحی و  اقتصادی  ارزش  در  آن ط شهری  تولیدی  اقتصادی  دارد. عالوههای  اساسی  نقش  بر  ها 

را   1های ورزشی نوعی از کاالهای عمومی نند، تیمکیورزشی تولید م  هایهاکاالهای خصوصی که باشگ 

، 2ری و داریوواا، سف)بیدرام  ها غفلت شده استاز آنو    آیندمیکنند که کمتر به چشم  تولید و عرضه می 

2018 ،41)  . 

ابعاد مهم فرهنگی از  شود.  کاالی عمومی مطرح میعنوان  بهاجتماعی هـر جامعـه اسـت و  -ورزش 

جمعی کاالی عمومی کاالیی است که همه دسته: »ند ککاالی عمومی را چنین تعریف می  3ساموئلسن

که مصرف هر فرد از چنین کاالیی، کاهشی در مصرف دیگران از آن پدید  طوری به  ؛ برنداز آن بهره می

پس از تولید برای همه به یک میزان در دسترس است و استثناکردن آن یا نامقدور    این کاال   .«آوردنمی

شود. کاالی عمومی به سه دسته محلی، ملی و جهانی  ناخواه استفاده میاست یا بسیار پرهزینه و خواه

ای خاص شود. کاالی عمومی محلی، کاالیی است که منافع آن بیشتر برای ساکنان منطقهتقسیم می

شود که منافعش تمامی شهروندان کشور و جهان اقداماتی می  شامل  کاالی عمومی ملی و جهانی  .است

کاالی عمومی    عنوان  به تلقی ورزش    استدالل(.  203،  2008  ،حسنییوسفی و  دهد )را پوشش می

خالص از    ایالمللی جنبه موفقیت در رویدادهای بین  ،ندهست  معتقد  4است. گراتون و تایلر  شدهیید  أ ت

تنها موجب افزایش روحیه است، بلکه باعث مشارکت بیشتر کاالی عمومی است که نه  عنوان  به ورزش  

های ورزشی موجب موفقیت،  کنند. گراتون و تایلور نیز بیان میشودمیهای ورزشی  جوانان در فعالیت

اثر معکوس دارد  نشدنافزایش مباهات در مردم است و موفق ضرورت تدارک    ،ساسابراین؛  آن نیز 

المللی های بیناست. همچنین موفقیتشدنی  درک  یالمللهای اعزامی به مسابقات بینبیشتر تیمهرچه 

  ؛( 88،  1989  ، تایلر  و  گراتونشود )المللی میباعث ایجاد تصویر مناسب و بهتری از کشور در روابط بین
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-کارهاساسی در تعمیق و ب  ییک بعدای، جهانی و المپهای قارهورزشی در رقابتهای  موفقیتبنابراین  

موفقیت    ، تردیدهای ورزشی است. بدونورزشی و افزایش مشارکت در فعالیتگیری استراتژی توسعه  

-های ورزشی می بین المللی ورزشی موجب تحریک همه اقشار در پرداختن به فعالیت های اندر مید

( فالتوروحکشود  و  راوی 115  ،2014  ،1وهی  می  (2014)  2(.  نقش  استدالل  مسابقات  این  که  کند 

ملت-عمده فرایند  رشد  و  توسعه  در  میای  ایفا  مسابقاتکسازی  این  هیچ    نند.  هوادارانشان  بدون 

برای برآورد   سازند.بلکه هوادارانشان می  ، یکنانیعنی جذابیت و جایگاه این مسابقات را نه باز  ؛هستند

(، ارزیابی  2011)  4شود. طبق نظر کارسون استفاده می  3ارزش کاالهای عمومی از روش ارزیابی احتمالی 

مبتنی روش  یک  و  احتمالی  محصوالت  بر  پولی  ارزش  قراردادن  برای  اغلب  که  است  نظرسنجی  بر 

ی احتمالی، میزان ارزش روش ارزیاب  .شودشود، استفاده میخدماتی که در بازار خریداری و فروش نمی

 5برای تشخیص میزان تمایل به پرداخت   ،کند و درواقعگیری میکاالهای غیربازاری را اندازه بارۀ  در

  است؛ها و تغییر در آنان  از فرضیه  بعضی کردن  افراد، برای برخی از کاالهای غیربازاری در جهت محقق 

،  2007  ،6والکر وموندلو نظر کرد ) اینکه آیا بهتر است یک رویداد را به دست آورد یا از آن صرف  مثالً

در ورزش و فرهنگ اعمال    همچنینموضوعات محیطی و    بارۀدر  طور گسترده (. این موضوع به155

( است  سانچزکاستنولوزشده  و  گارکیا  جانسونعنوانبه  ؛(471،  2011  ،7،  موندیمثال،  و،   8ویتهد   لو 

از  2007) برنام(  برای  پرداخت  به  تمایل  میزان  ارزیابی  برای  احتمالی  ارزیابی  ورزشی    هایهروش 

را میزان مشارکت  تمایل به پرداخت و  سطح باالی  ها  آن  پژوهش نتایج  که    استفاده کردند   ایغیرحرفه 

 دهد. نشان می

ورزشی و    هایهبرای افزایش و پیشرفت برنام  هزینه  به پرداختخانواده  تمایل    ،کانادایی  ایدر مطالعه

  هایهبرنام  یتمایل به پرداخت سالیانه برای ارتقا،  . نتایج نشان دادشدتفریحی در استان آلبرتا بررسی  

وجود ازای هر خانوار  دالر به  18دادن یک تیم ورزشی لیگ برتر به مبلغ  کوچک مثل جلوگیری ازدست 

احتمالی  ایهدر مطالع  (.551،  2007  ان،همکار  و  جانسون)  دارد ارزیابی  روش  برای تخمین    نیز  از 

والتون، لونگو )  شدجهانی فوتبال و المپیک استفاده  ارزش میزبانی رویدادهای مهم ورزشی مانند جام
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شد که در یک مطالعه، از شهروندان لندن، منچستر و گالسکو خواسته    (.310،  2008  ،1و دوسون

تمایل   را  خومیزان  بازید  میزبانی  برای  پرداخت  المپیک  به  بر  2012های  لندن  مزایای  ادر  ساس 

طور متوسط، ساکنان  به  ،که این رویداد ممکن است ارائه دهد. نتایج نشان دادمطرح کنند  نامشهودی  

پرداخت   به  منچستر    22لندن  ساکنان  گالسکو    12پوند،  ساکنان  و  هستند  مایل  پوند    11پوند 

اوزدیمروگلواتکینسون) و  سزیمانسکی  موراتو،  برای    عالوه،به  (.426،  2008  ،2،  احتمالی  ارزیابی  از 

جهانی فوتبال استفاده شده است.  های المپیک و جامتخمین ارزش موفقیت ورزش ملی در زمینه بازی

عنوان قهرمانی  ها برای کسب  آلمانی  ،نشان داد   نتایج  2010جهانی فوتبال  جامای دربارۀ  در مطالعه

موفقیت ورزش ملی ارزش  ،نشان داد موضوع این کهدالر صرف کنند   26طور متوسط حاضر بودند به

همچنین مطالعه دیگری با    (.207،  2012  ،3، پرینز و ونهانیوویکر)  استخاص )اقتصادی( برای مردم  

میزان   ،نشان داد  « نتایجبرزیل  2014جهانی  تمایل به پرداخت برای موفقیت آلمان در جام »عنوان  

ند برای هست  ها حاضریابد و آلمانیل آلمان افزایش میتمایل به پرداخت با موفقیت تیم ملی فوتبا

در سطح    هاپژوهشدالر پرداخت کنند.    23طور متوسط  به  2014جهانی  کسب قهرمانی آلمان در جام

باکنبیل  بیلیون دالر هزینه کنند )  1.696د  نهست  ها برای کسب قهرمانی حاضرآلمانی،  وسیع نشان داد

میزان تمایل »  ی با عنوانپژوهش( در  2016)5، ویتهد، جانسون و ماسون ویکر  (.18،  2015  ،4و دیلگر 

به این نتیجه رسیدند که مردم آلمان    «های فوتبال بوندسلیگابرای موفقیت تیمبه پرداخت  مردم آلمان  

، جانسون، هومفریز.  ارندتمایل دهای فوتبال بوندسلیگا  های ورزشی تیمبه پرداخت زیادی برای موفقیت

در   2010های المپیک زمستانی سال  ( یک مطالعه کانادایی در زمینه بازی 2018)  6ماسون و ویتهد

خاص    ایکه برنامه دریافتندها را ارزیابی کردند و  کانادایی  تمایل به پرداخت  ها. آنونکوور انجام دادند

ونکوور طراحی شده است. پیش از این    2010برای افزایش کارایی ورزشکاران کانادایی در المپیک  

به داشتند  تمایل  کانادایی  پرداخت کنند؛    54طور متوسط  رویداد، خانوارهای  برنامه  این  برای  دالر 

فزایش یافت که  توجهی ا  درخوربه میزان  المپیک  آمیز  های موفقیتپس از بازیحال، این رقم  بااین

پژوهشی با  (  2017)  7فریک و ویکر   . دالر اعالم کردند  98به پرداخت  مایل خود را  خانوارها میانگین ت
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قات قهرمانی جهان  بمسا   ارزش اسکی آلپاین برای مردم اتریش: مطالعه تمایل به پرداخت درعنوان »

دهندگان میزان تمایل به پرداخت را برای  از پاسخ  درصد  20و    درصد  29  تقریباً  انجام دادند.«  2017

اسکی در طی دور از ورزشکاران  بهپنج  ۀ پخش و حمایت ماهانه    ،طور میانگینساله گزارش کردند. 

پرداخت   برای  تمایل  )  25میزان  و  بیورو  پخش(  حمایت  هشت  رای  )برای  بودیورو    ؛ورزشکاران( 

تأثیر اهمیت کاالهای عمومی مانند شادی از موفقیت ورزشی که میزان تمایل به پرداخت تحتدرحالی

  خدمات  برایپرداخت    به  کاربران  تمایل  بررسیی در زمینه  پژوهش(  2019نیا و مرادی )بهرامی  .بود

 خدمات   حفظ  برای  دارند  تمایل  کنندگاناستفاده  ،داد  نشان  انجام دادند. نتایج  دانشگاهی  هایکتابخانه

 توجه  کنند. با  پرداخت  ماهیانه  یا  سالیانه  صورتبه  مبالغی  پزشکی  علوم  دانشگاهی  هایهکتابخان  کنونی

  و  منابع  انواع  برای  پرداخت  به  تمایل  درنتیجه  و  بیشتر  اقتصادی  ارزش  ،کنندگاناستفاده  دیدگاه   به

 .داشت خواهد چشمگیری افزایش دانشگاهی هایهکتابخان خدمات

تاکنون  عاتی مطال  ام تم  وجود  اب  ذاریگارزش  دربارۀ  اندکی   بسیار  هایپژوهشاست،    دهش  امانج  که 

است.    ورزشعمومی    تأثیرات  ناملموس  هایه نبج شده  انجام  کشورمان  داخل  در  مردم  زندگی  بر 

  ادافر  را  اکااله  این  است  ممکن  که  است  نی عم  این  به  ،ندارندمشخص    ازارب   هک  هایی کاال  گذاریارزش 

  فرض  ولعمم  ورطهب،  مثال  برای  کنند؛   تپرداخمبلغی را    ودخ  فمصر  ایبر  هآنک  بدون  ؛ کنند  مصرف

  ارجیخ  متجس  و  دهدمی  افزایش  را   هروندانش  ایترض  سطح  شهر،  هر  ورزشی  هایموفقیت  که  ودشمی

  و   دکننی م  تشویق  را  آن  کنند، می  وگوتگف  ودخ  وبمحب  یم ت  ارۀدرب  ادافر.  دبخشمی  اارتق  را  هرش  آن

آنگیرندمی  جشن  را  متی  ایهوزیپیر   پرداخت  هرگونه  یا  بلیت  خرید  بدون  حتی  را  کارها  این  ها. 

 برای  فوتبال ایهتیم  وجود  که  غیرمستقیمی  یا  نامحسوس  منافع  ارزش  برآورد.  ددهنیم  انجام  دیگری

.  باشد  توجه  جالب  تواندمی  اجتماعی  و  اقتصادی  نظر  از  کند،می  ایجاد  شهرهای مختلف کشور  مردم

 اهمیت   و  شودمی  محسوب  پرطرفدار  ورزشی  ایران  در  که  فوتبال  مانند  ورزشی  در  شهری  که  هنگامی

  شهروندان   زندگی  در  تیم  آن  معمول  طوربه  ، باشد  داشته  درخشان  سوابق  با   تیمی   ،دارد  اجتماعی

های  تیم   ارزش  و  اهمیت  زمینه  در   علمی  هایپژوهش  انجام  بنابراین؛  داشت  خواهد  ایویژه  جایگاه 

 که  های نامحسوسیلفه ؤم  شناسایی  و  شهرهای مختلف کشور  میان  در  آن  جایگاه  و  فوتبال  ورزشی

  داشته   کشورشهرهای مختلف    مردم  مانند یک کاالی عمومی برای  تواندمی  فوتبال  هایتیم  موفقیت

 عمومی و ناملموس  کاالهای   منافع،  معتقد هستند(  2018)  همکاران  و   هومفریز.  است  بااهمیت  باشد، 

  از یکی  نام )نام: زیر هستندهای مؤلفه  دربردارندۀ کنندمی ارائه ورزشی برای مردم جامعه ای هتیم که

 تیمشان)به    دارند(، عالقه  یاد  بهاست،    داشته  حضور  برتر  لیگ  هایبازی   در  کهرا    بازیکنان تیمشان
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شهرت  مندعالقه شود(، می  کشور  سطح  در  شهرشان  نامیخوش   باعث  تیمشان  )موفقیت  هستند(، 

  با   تیمشان  بارۀدر  منظم  طور)به  کنند(، صحبتمی  افتخار  احساس  تیمشان  هایموفقیت  )با  افتخار

کنند(،  می  تشویق  برتر  لیگ  در  قهرمانی  کسب  برای  را  )تیمشان  نند(، تشویقکمی  صحبت  دوستانشان

جامعهمی  شادی  احساس  تیمشان  هایپیروزی  با)  شادی   دهنده بازتاب  تیمشان  )بازیکنان  کنند(، 

  کنند(، عملکردمی  انگیزه   ایجاد  آنان  برای  تیمشان  )بازیکنان  هستند(، انگیزه  خود  جامعه  احساسات

  برای  الگویی  تیمشان  )بازیکنان  (، عدالتهستند  آنان  برای  مناسب  عملی   الگوی  تیمشان  )بازیکنان

یکی از مشکالت    دارند(. از طرفی، رضایت آن بازیکنان  و  تیمشان عملکرد )از هستند(، رضایت   عدالت

هاست که اغلب به گفته مدیران و  های فوتبال کشور، مباحث مالی و حمایتی برای باشگاهاساسی تیم

باشگاه این  پیشرفت  مربیان  تاینکه مردم جامعه  شود.  ها میباشگاهها، مانع موفقیت و  ثیرات أ چقدر 

چه میزان حاضر هستند که برای حمایت و    کنندمیهای فوتبال لیگ برتر را درک  ناملموس فعالیت تیم

اول اینکه این    اهمیت دارد:از دو جنبه    ، داشته باشندتمایل  های فوتبال شهر خود به پرداخت  از تیم

یک منبع مالی عمومی در کنار سایر حامیان مالی خصوصی برای  نوان  ع بهتواند  مقدار پرداخت می

ها چقدر برای فوتبال با آگاهی از اینکه نتایج فعالیت آن  هایهدوم اینکه باشگا  ؛ ها محسوب شودآن 

تمردم می و  بااهمیت  باارزش،  بهأ تواند  که حاضر هستند  باشد  پرداخت  ثیرگذار  به  تمایل  آن  خاطر 

  .کنندمیثیرگذاری بر مردم  أ برای موفقیت و ت  و تالش بیشتری  گیرندمیانگیزه مضاعف    ،داشته باشند

یک  عنوان بهفوتبال تا چه اندازه   ویژهبهآید این است که در کشور ایران، ورزش و  الی که پیش میؤس

ه و  کاالی عمومی مطرح است و تماشاگران فوتبال تا چه اندازه ارزش این کاالی عمومی را درک کرد

ورزشی خود که تولیدکنندگان این کاالی عمومی هستند، حمایت    های هچقدر حاضر هستند از باشگا

 ها در مسابقات لیگ برتر فوتبال پرداخت کنند؟ کنند و چقدر تمایل دارند در قبال موفقیت آن

اهمیت آگاهی    ،علمی در این زمینه در داخل کشور  هایپژوهشفقدان    ،شدهبا توجه به مطالب گفته

از   پژوهش فوتبال، در این    هایموفقیت تیم  برایها  ل به پرداخت آن از میزان حمایت مردم و تمای

فوتبال ایران   هایموفقیت تیمعمومی  روش مناسب برای برآورد ارزش    عنوانبهروش ارزیابی احتمالی  

این است   پژوهشانجام  بنابراین هدف از    ؛استفاده شده است  رمسابقات لیگ برتبرای عموم مردم در  

  و  های فوتبال پرسپولیس، استقالل، سپاهانطرفداران تیم پرداخت  به تمایل میزان ،که مشخص شود

 افتخار،   شهرت،  عالقه،  نام،های  مؤلفه   است؟ آیا  میزان  چه  به  قهرمانی  مقام  کسب  برای   تراکتورسازی

 این تماشاگران را  پرداخت به تمایل رضایتعدالت و   عملکرد، انگیزه، جامعه، شادی، تشویق، صحبت،
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  به تمایل  درآمد  سطح و  سن  متغیرهای کنند؟ آیا می  بینیپیش هایشانقهرمانی تیم  مقام  کسب برای

 کنند؟ می  بینیپیشتیمشان  قهرمانی  مقام کسب را برای تماشاگران پرداخت
 

   پژوهش روش
صورت میدانی انجام که به  کاربردی قرار دارد  هایپژوهشو در دسته  است    توصیفی  پژوهش  روش

اقشار مردم شهرهای تهران، اصفهان و تبریز بودند که دارای   همۀ  ، پژوهش   آماری  جامعه  .شده است

تراکتورسازی( در   و   های پرسپولیس، استقالل، سپاهان لیگ برتر فوتبال )تیم  در   رتماشاگهای پرتیم

برای    الزم  نمونه  حجممورگان    جدول  براساس  که  بود  نامحدود   ها آن  تعداد و    بودند  98-1397سال  

نفر    1540ماری برابر با  بنابراین درمجموع حجم نمونه آ  ؛ شد  تعیین نفر  385  در هر شهرستان  هر تیم 

مختلف مردم شامل معلمان، کارکنان، مدیران، ورزشکاران، پزشکان، بازاریان و    طبقاتکه از بین    بود

انتخاب ای  برفی و طبقهصورت گلوله بههستند،    شدهکه نماینده افکار عمومی شهرهای مطالعه  غیره

پرداخت    نامهپرسش  ابزار  از  پژوهش   متغیرهای   بررسی  برای.  شدند به  بهتمایل  و    متعلق  هومفریز 

نام، عالقه، شهرت، افتخار، صحبت،  های  مؤلفهاست و    الؤس  15  دارای  شدکه  استفاده  (2018همکاران )

  رتبه   و  کسب موفقیت  برایپرداخت    به تشویق، شادی، جامعه، انگیزه، عملکرد، عدالت، رضایت، تمایل

در   نیز  دیگری  پژوهشگرانو    (2015دیلگر )  (، باکنبیل و2011و همکاران )  هومفریزسنجد.  اول را می

پرسش  هایپژوهش این  از  استفاده  خود   شهرت،  عالقه،  نام،   متغیرهای   سنجش  برای.  اندکردهنامه 

 دوارزشی  طیف از پرداخت به تمایل  و عدالت،  عملکرد انگیزه، جامعه، شادی، تشویق، صحبت، افتخار،

روایی  .  لیکرت استفاده شد  ایگزینه   پنج  طیف  از  رضایت  متغیر  سنجش  برای.  دش  استفاده  خیر  و  بله

 همکاران  و  هومفریز  پژوهشدر    ذکرشده مناسب گزارش شده است.  هایپژوهشدر    نامهپرسش  پایاییو  

نیز   پژوهش در این  گزارش شده است.    88/0کرونباخ  با استفاده از آلفای    نامهپایایی پرسش  ،(2018)

  به تأیید   هانامهپرسش  محتوایی  روایی تعیین شد و    86/0وسیله آلفای کرونباخ  نامه بهپایایی پرسش

 از   پارامتری  نوع  از  استنباطی  آمار  هایروش  از  . رسید  مدیریت ورزشی دانشگاه  اساتید  از  نفر  هشت

پیش   برایها، رگرسیون لجستیک  داده  بودننرمال  از  اطمینان  برای  اسمیرنوف -کلموگروف  آزمون  قبیل

پیش    برای  و رگرسیون لجستیک تشخیصیاز روی متغیرهای مستقل    دووجهی  بینی متغیر وابسته

 منظور بهاس  اسپیاس   افزارنرم  کمک  به  ایاز روی متغیر مستقل طبقه   دووجهی  بینی متغیر وابسته

 مستقل   متغیر  چند  روی  از  دووجهی  وابسته  متغیر  پژوهشدر این    چون  . شد  استفاده   هاتحلیل داده

 به تمایل  وابسته متغیر  پژوهش این در.  شود استفاده لجستیک رگرسیون از باید  شود،  بینیباید پیش

 رتبه   کسب  برای  پرداخت  به  تمایل  مثالً  ؛دارد  وجه  دود دارد که  وجواول    رتبه  کسب  برای  پرداخت
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  که  مستقل  متغیر  یک   روی  از  دووجهی  وابسته  متغیر  که  زمانی   دیگر،  طرف   زا.  دندار  یا   وجود دارد

 لجستیک   رگرسیون  از  باید   ، ف داردمختل   طبقات   که  سن   مانند   ،بینی شودپیش دارد  ایطبقه   خاصیت

 .شود استفاده تشخیصی نوع از و
 

 نتایج 
 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار -1جدول 

Table 1- Descriptive Statistics of Research Variables 

 گروه
Group 

 متغیر
Variable 

 درصد 
Percentage 

 پرسپولیس
Persepolis 

 استقالل
Esteghlal 

 سپاهان
Sepahan 

 تراکتور 
Tractor 

 مجموع 
Total 

 ها مؤلفه
Components 

 نام 
Name 

45 43 54 51 48 

 عالقه 
Interest 

55 62 58 64 59 

 شهرت 
Fame 

52 54 69 78 63 

 افتخار 
Pride 

65 63 71 71 67 

 صحبت 
Talk 

43 46 56 60 51 

 تشویق 
Applause 

60 58 55 58 57 

 شادی 
Happiness 

51 56 65 69 60 

 جامعه 
Community 

41 45 48 51 46 

 انگیزه 
Motivation 

62 44 45 50 50 

 عملکرد
Performance 

57 59 63 56 58 

 عدالت 
Justice 

32 42 48 40 40 

 رضایت 
Satisfaction 

60 52 54 63 57 

اعضای   درصد از  48  ،شدهدرمجموع از بین چهار تیم بررسی   ، دهدنشان می  شمارۀ یکنتایج جدول   

به یاد    ،داشت  حضور  1398لیگ قهرمانی    هایبازی  در  که  بازیکنان را  از  یکی  نام   پژوهش نمونه آماری  

تیم  59  .دنداشت به    باعث شان  تیم  که موفقیت  بودند  درصد معتقد  63  بودند. مند  عالقهان  شدرصد 
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با   67  .شودمیسطح کشوری    درشهرشان    نامی خوش   افتخار   احساسشان  متی  هایموفقیت  درصد 

شان  درصد تیم  57  کردند. میصحبت    دوستانشان  با شان  تیمبارۀ  در منظم  طوردرصد به  51  کردند.می

برتر  قهرمانی   کسب  برای  را لیگ  با  60  کردند. می  تشویق  در    احساسشان  تیم  هایپیروزی  درصد 

بازیکنان  46  کردند.میشادی   که  کردند  بیان   خود  جامعه  احساسات  دهندهبازتابشان  تیم  درصد 

درصد اظهار   58 . کندمی  انگیزه ایجاد آنان برایشان تیم که بازیکنان بودند  درصد معتقد  50 .هستند

  درصد ذکر کردند که بازیکنان  40  هستند.   آنان   برای  مناسبی   عملی   الگویشان  یمت  داشتند که بازیکنان 

از  57  .هستند  عدالت   برای  الگویی  شانتیم   داشتند.   رضایت   آن  بازیکنان  و   شانتیم  عملکرد   درصد 

  . بودند   سال  20  از  کمتر  سنی  رده  در  65/25  .دادند  تشکیل  مردان  را  پژوهش  آماری  نمونه  از  79/62

  درصد  55/37  تحصیالت  لحاظ  از  و  داشتند  میلیون 1  از  کمتر  درآمد درصد  02/27  ، درآمدی  لحاظ  از

 . داشتند کارشناسی مدرک
 

 پژوهش متغیرهای جمعیت شناختی توصیفی آمار -2  جدول
Table 2- Descriptive Statistics of Demographic Variables of the Research 

 گروه
Group 

 متغیر
Variable 

 درصد
Percentage 

 پرسپولیس 
Persepolis 

 استقالل 
Esteghlal 

 سپاهان
Sepahan 

 تراکتور
Tractor 

 مجموع
Total 

 جنسیت 
Gender 

 زن
Female 

35.18 37.65 32.56 43.42 37.20 

 مرد
Man 

64.82 62.35 67.44 56.58 62.79 

 سن
Age 

 سال  20زیر 
Under 20 years 

28.3 30.4 22.2 21.7 25.65 

 سال  21-30
21 -30 Years 

34.5 35.6 29.6 38.5 34.55 

 سال  31-40
31 -40 Years 

22.0 19.9 32.1 26.5 25.12 

 سال و بیشتر  41
41 Years and more 

15.2 14.1 16.1 13.3 14.67 
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 پژوهش  متغیرهای جمعیت شناختی توصیفی آمار -2 ادامة جدول
Table 2- Descriptive Statistics of Demographic Variables of the Research 

 درصد  
Percentage 

 گروه
Group 

 متغیر
Variable 

 پرسپولیس 
Persepolis 

 استقالل 
Esteghlal 

 سپاهان
Sepahan 

 تراکتور
Tractor 

 مجموع
Total 

 درآمد 
Income 

 میلیون  1کمتر از 
Less than 1 million 

25.2 28.4 32.1 22.4 27.02 

 میلیون  1-3
1-3 Million 

40.3 48.2 32.4 30.4 28.75 

 میلیون  3-5
3-5  Million 

17.4 20.2 20.5 31.7 22.45 

 میلیون و بیشتر  5
5 Million and more 

17.1 12.2 14.0 15.5 14.7 

 تحصیالت 
Education 

 کمتر دیپلم و فوق
Diploma and less 

36.3 30.5 39.8 40.6 36.8 

 کارشناسی 
Bachelor  

39.8 43.4 31.5 35.5 37.55 

 ارشد کارشناسی 
Masters 

18.3 23.2 18.5 21.8 20.45 

 دکتری 
Ph.D. 

5.6 2.9 10.2 2.1 5.2 

 

  در  65/25.  دادند  تشکیل  مردان  را  پژوهش   آماری  نمونه  از  79/62، نشان می دهد که  2نتایج جدول  

  و  داشتند  میلیون  1  از  کمتر  درآمد  درصد  02/27  درآمدی،  لحاظ  از.  بودند  سال  20  از  کمتر  سنی  رده

 . داشتند کارشناسی مدرک درصد 55/37 تحصیالت لحاظ از
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 پژوهش آماری نمونه در هاتیم اول رتبه کسب برای پرداخت به تمایل میزان -3 جدول
Table 3- Amount of Willingness to Pay to Get the First Rank of the Teams in the 

Sample of the Research 

 تمایل به پرداخت
Willingness to Pay 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

میانگین میزان 

 پرداخت 
Average 

Payment 

Amount 
پرداخت برای کسب رتبه اول تیم میزان تمایل به 

 پرسپولیس 

The amount of willingness to pay to get 

the first rank of the Persepolis team 

0.44 0.48 18.546 

کسب رتبه اول تیم  برای   میزان تمایل به پرداخت 

 استقالل 
The amount of willingness to pay for 

the first rank of the Esteghlal team 

0.39 0.56 17.974 

کسب رتبه اول تیم  برای   میزان تمایل به پرداخت 

 سپاهان 
The amount of willingness to pay for 

the first rank of the sepahan team 

0.38 0.59 19.013 

میزان تمایل به پرداخت برای کسب رتبه اول تیم 

 تراکتور 

The amount of willingness to pay for 

the first rank of the tractor team 

0.41 0.50 17.554 

ها  میزان تمایل به پرداخت برای کسب رتبه اول تیم

 در مجموع 
The amount of willingness to pay for 

the first rank of the Total team 

0.40 0.53 18.271 

 

از نمونه آماری    44  ،دهدنشان می  سهشمارۀ  نتایج جدول    طور تمایل داشتند که به  پژوهشدرصد 

عمومی   546/18میانگین   بودجه  در  خود  سهم  از  تومان    فوتبال  تیم   موفقیت  کسب  برایرا    هزار 

کسب   منظوربهونه تمایلی برای پرداخت  گچدرصد هی  56  اما  لیگ برتر هزینه کنند،  پرسپولیس در

نداشتند.   تیم  این  به  39موفقیت  پرداخت  درصد  به  میانگین حاضر  تومان    974/17طور   برای هزار 

 هزینه  پرداخت  به  تمایلی   گونههیچدرصد    61  اما  استقالل بودند،   فوتبال  تیم   قهرمانی   عنوان  کسب

تیم  عنوان  کسب  برای این  نشان    قهرمانی  خود  به  38.  ندادنداز  بودند   طوردرصد  حاضر    میانگین 
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  تمایلی   گونههیچ  درصد  62  ، اماکنند  سپاهان هزینه  فوتبال  تیم  قهرمانی  کسب  برای  را  تومان  013/19

  فوتبال  تیم  قهرمانی  کسب  برای  را  نتوما  271/17  بودند   حاضر  میانگین  طوربه  درصد   41  نداشتند.

 .نداشتند تمایلی گونههیچ درصد  59 ، اماکنند هزینه تراکتور
 

 شدههای مطالعه لفهؤپرداخت براساس م به تمایل بینیپیش برای لجستیک  رگرسیون نتایج -4 جدول
Table 4- Logistic regression results to predict the willingness to pay based on the 

studied components 

 متغیر
Variable 

تمایل به پرداخت   

کسب رتبه اول  برای 

 تیم پرسپولیس 

تمایل به پرداخت   

برای کسب رتبه اول  

 تیم استقالل 

تمایل به پرداخت   

برای کسب رتبه اول  

 تیم سپاهان

تمایل به پرداخت   

برای کسب رتبه اول  

 تیم تراکتور

EXP(B) Sig EXP(B) Sig EXP(B) Sig EXP(B) Sig 

 نام 

Name 
0.43 0.67 0.41 0.21 0.37 0.17 0.49 0.56 

 عالقه 
Interest 

1.05 0.01 1.80 0.005 1.72 0.01 1.15 0.01 

 شهرت 
Fame 

0.74 0.04 1.21 0.01 1.91 0.001 0.98 0.03 

 افتخار 

Pride 
2.57 0.005 2.43 0.009 2.55 0.004 2.14 0.002 

 صحبت 
Talk 

0.47 0.33 0.30 0.21 1.22 0.01 0.99 0.03 

 تشویق 
Applause 

1.19 0.01 1.65 0.01 1.32 0.01 1.33 0.01 

 شادی 

Happiness 
0.77 0.04 1.30 0.01 1.89 0.008 0.89 0.04 

 جامعه 
Community 

0.59 0.32 0.43 0.33 0.40 0.43 0.38 0.43 

 انگیزه 
Motivation 

1.22 0.01 0.72 0.04 0.99 0.04 1.19 0.01 

 عملکرد

Performance 
1.11 0.01 1.80 0.007 1.93 0.001 1.12 0.01 

 عدالت 
Justice 

0.50 0.32 0.48 0.44 0.45 0.44 0.48 0.33 

 رضایت 
Satisfaction 

1.18 0.01 1.14 0.01 1.19 0.01 1.17 0.01 

2R 0.13 0.13 0/14 0/14 
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 پرسپولیس،  فوتبال  هایت تیمیموفق   منظوربهوابسته میزان تمایل به پرداخت    هایرتبیین متغی  برای

لجستیک استفاده   از رگرسیون  چهارشمارۀ  متغیر جدول    12  برحسب  ،در لیگ برتر  سپاهان  و  استقالل

افتخار،    رهاییمتغ،  پرسپولیس  فوتبال  تیم  موفقیت  ، در زمینهسهجدول شماره  شده است. براساس  

 منظور به  پرداخت  به  تمایل  بینی میزانرابطه معناداری با پیش  عالقه  و   انگیزه، تشویق، رضایت، عملکرد

افزایش در  که بهایگونهبه  ؛ دنموفقیت دار   و   عملکرد   رضایت،   تشویق،   انگیزه،  افتخار،ازای یک واحد 

برابر    05/1  و  11/1،  18/1،  19/1،  22/1،  57/2  ترتیببه   موفقیت  برای  پرداخت  به  تمایل  میزان  ،عالقه

 مذکور رهای  اسنل و میزان ضریب تعیین ذکرشده، متغی ،براساس شاخص کاکسلدرمجموع  .شودمی

موفقیت  کسب    زمینه  . درموفقیت را تبیین کند  برای  پرداخت  به  تغییرات تمایل  13/0  هستندقادر  

  و  افتخار، عالقه، عملکرد، تشویق، شادی، شهرت  در  افزایش  واحد  یک  ازایبه  ،استقالل  فوتبال  تیم

 21/1  ، 30/1  ، 65/1  ،80/1  ،80/1  ،43/2  ترتیببه  کسب رتبه  برای  پرداخت  به   تمایل   میزان  ،رضایت

  ذکرشده،  تعیین  ضریب  میزان  و   اسنل  ، کاکسل  شاخص  براساس  درمجموع  شود.می  برابر  14/1  و

  . دنکن  تبیین  را  کسب رتبهبرای    پرداخت  به  تمایل  تغییرات  درصد   13  هستند  قادر  مذکور  متغیرهای

افتخار، شهرت، شادی،    در  افزایش  واحد   یک  ازایبه  ، سپاهان  فوتبال  تیم   قهرمانی عنوان    کسب  زمینه  در

 ، 55/2  رتیبتبه   رتبه  کسببرای    پرداخت  به  تمایل  میزان  ،رضایت  و  عملکرد، عالقه، صحبت، تشویق

  ، کاکسل  شاخص  براساس  درمجموع  شود.می  برابر  19/1  و  32/1  ،22/1  ،72/1  ،93/1  ،89/1  ،91/1

  تمایل  میزان  تغییراتدرصد    14 هستند قادر  مذکور  متغیرهای   ده، شذکر  تعیین  ضریب  میزان  و  اسنل

  فوتبال   تیم   قهرمانی   عنوان  کسب  زمینه  در   . ندنک  تبیین  را  عنوان قهرمانی   کسب  برای  پرداخت  به

  شهرت  عملکرد، صحبت،  عالقه،   رضایت،   انگیزه،   تشویق،  افتخار،  در  افزایش   واحد   یک  ازایبه  ،تراکتور

 ، 12/1  ،15/1  ،17/1  ،19/1  ،33/1  ،14/2  ترتیببه   رتبه  کسب  برای  پرداخت  به  تمایل  میزان شادی،  و

  تعیین   ضریب  میزان  و  اسنل  ،کاکسل  شاخص  براساس  درمجموع.  شودمی  برابر  89/0  و  98/0  ،99/0

 عنوان   کسب  برای  پرداخت  به  تمایل  میزان  تغییراتدرصد    14  هستند  قادر  مذکور  متغیرهای   ذکرشده، 

 . دنکن تبیین رااین تیم  قهرمانی 
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 شناختی های جمعیتلفهؤبراساس م بینی تمایل به پرداختپیش برایجستیک نتایج رگرسیون ل -5جدول 
Table 5- Logistic Regression Results for Predicting Willingness to Pay Based on 

Demographic Components 

 
 

برحسب   ، فوتبال  هایتیم  کسب رتبه اول  منظوربهوابسته میزان تمایل به پرداخت    متغیرتبیین    برای

جدول    نتایج از رگرسیون لجستیک تشخیصی استفاده شده است. براساس  ،  سطوح سنی و درآمدی

سنی دیگر حاضر    هایهگرودر مقایسه با  سال    30-21و    سال  20کمتر از  سنی    هایهگرو  چهار،شماره  

  کنند؛ پرداخت  سپاهان    و  پرسپولیس، استقالل  فوتبال  هایتیم  وفقیتبرای مبودند مبلغ بیشتری را  

 تمایل  ، میزانسال  30-21سال و    20کمتر از    ازای یک واحد افزایش در سطوح سنیبهکه  طوری به

  68/1ترتیب  به  ،برای تیم پرسپولیس  برابر  70/1  و   61/1 ترتیبها بهاین تیم  موفقیت  برای  پرداخت  به

برای تیم   شود.میبرای تیم سپاهان  برابر    89/1  و  98/1  ترتیببه  وبرای تیم استقالل  برابر    82/1و  

 ؛پرداخت داشتند  بهتمایل بیشتری    و بیشتر،سال    41سال و    40- 31سنی    هایهتراکتورسازی گرو

 این  موفقیتبرای    پرداخت  به  تمایل  میزان  سنی،   سطوحاین    در  افزایش  واحد  یک  ازایبه  کهطوری به

پنج    درآمدی  هایههمچنین براساس سطوح درآمدی، گروشود.  می  برابر  47/2  و  42/1  ترتیببه  تیم

درآمدی دیگر، حاضر بودند مبلغ بیشتری   هایهگرو  در مقایسه با یلیون  سه تا پنج م  و   و بیشترمیلیون  

ازای یک واحد که بهطوری به  کنند؛پرداخت    فوتبال برای هر چهار تیم  هایتیم  موفقیت  زمینه  را در

  برای   پرداخت  به  تمایل  میزان  و بیشتر،میلیون  پنج  و  سه تا پنج میلیون  افزایش در سطوح درآمدی  
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  1/ 90  و  0/ 92ترتیب  به   موفقیت استقالل  برای  ،برابر  86/1  و  99/0  رتیبتپرسپولیس به موفقیت تیم  

و    29/1ترتیب  موفقیت تیم تراکتور به  برایو  برابر    70/2  و   16/1  ترتیبموفقیت سپاهان به  برایبرابر،  

 شود. میبرابر  61/2

 

   گیریبحث و نتیجه 
  مردم شود  و اینکه مشخص  بود عمومی   کاالی  عنوانبه  فوتبال  ورزش  گذاریارزش  ، پژوهش  این   هدف 

  کسب   و  موفقیت  برای  میزان  چه  به  ای تهران، اصفهان و تبریزهاستان  مردم  موردی  صورتبه   و  ایران

برتر  مسابقات  درشهرشان    فوتبال  هایتیم   قهرمانی   مقام این    دارند.   تمایل  پرداخت  به  لیگ  نتایج 

  هایتیم  ازجمله  و  ورزش  موفقیت  برای  پرداخت  بهرا    ها آن  تمایل  و   مردم  حمایت  میزان  ، پژوهش

ها نشان  در قبال آن ربطذیگذاری مناسب مدیران گیری و سیاستتصمیم منظوربهلیگ برتر فوتبال 

 دهد. می

ند از سهم خود در تمایل داشت  پژوهشمردم تهران در نمونه  درصد از    44،  نشان داد   پژوهش نتایج   

  56هزینه کنند و    مسابقات لیگ برتر  درپرسپولیس    فوتبال  رتبه برتر تیم  کسب  برایبودجه عمومی  

  کسب  برایحاضر به پرداخت  از مردم تهران  درصد    39گونه تمایلی برای پرداخت نداشتند.  هیچدرصد  

 پرداخت  به  تمایلی  گونههیچدرصد    61  و  بودند  برتر  لیگ  مسابقات  در  استقالل  فوتبال  تیم  برتر   رتبه

اصفهان  درصد    38.  هزینه نداشتند بودند  از مردم  تیم فوتبال سپاهان  کسب  برایحاضر  برتر    رتبه 

  سپاهان   تیم فوتبال برتر    رتبه  کسب  منظوربه  پرداخت  به   تمایلی   گونههیچ  درصد     62  کنند و  هزینه

 هزینه   تراکتورسازی  فوتبال  تیم   برتر   رتبه  کسب  برای  بودند   حاضر  تبریز  مردم   از  درصد  41  .نداشتند

.  نداشتند  ورسازیتراکت  فوتبال  تیم  برتر  رتبه  کسب  برای  پرداخت  به  تمایلی   گونههیچ  درصد  59  و   کنند

 فوتبال  هایتیم   برتر  رتبه  کسببرای    بودند  حاضر  پژوهشکل جامعه آماری    از  درصد  40  ،درمجموع

  هایتیم  برتر  رتبه  کسب  منظوربه  پرداخت  به  تمایلی  گونههیچ  درصد    60  و   کنند   هزینه  شهر خود

  به تمایل زیادی    پژوهشسفانه افراد جامعه آماری  أ مت ،  دهد نشان می هااین یافته.  نداشتند  خود  فوتبال

یستند ندارند و حاضر ن  شهرشان در مسابقات لیگ برتر رافوتبال    هایسربلندی تیم  برایکردن  هزینه

و از لحاظ مادی    کنندپرداخت  هزینۀ زیادی را  ،  داخلی فوتیال در سطح    هایافتخار تیمدر قبال کسب  

کنند افتخار کمک  این کسب  تمایل  . به  این  دلیل  به    نداشتنشاید  مردم  منفی  نگرش  به  بتوان  را 

اقتصادی و نداشتن حقوق و درآمد  نداشتن  ،  های فوتبالتیم عالقه یا موارد دیگری مانند مشکالت 

البته میزانی از تمایل به پرداخت در افراد جامعه وجود داشت که چون این میزان   ؛سبت داد کافی ن
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افراد به  کمتری از  بوده است، نتیجه گرفته شد که درصد  درصد    50جموع کمتر از میانگین  متمایل در

ین متفاوت است و بیشتراند که البته این میزان نیز در بین چهار تا تیم با همدیگر  داشتهتمایل  پرداخت  

های  مایل به پرداخت به تیمهای پرسپولیس و تراکتور و کمترین میزان تتمایل به پرداخت به تیم

ها را بتوان به نگرش مختلف طرفداران این چهار  شاید دلیل این تفاوت.  بودمربوط سپاهان و استقالل  

(  2016ویکر و همکاران )نسبت داد.  های درآمدی و اقتصادی ها و همچنین تفاوتتیم و شهرهای آن

بوندسلیگا    های فوتبالتیم  ورزشی  هایموفقیت   برای  پرداخت  مردم آلمان به  ،به این نتیجه رسیدند

 خانوار   ساالنه  مالیات   دارند  خانوارهای آمریکایی تمایل،  نتیجه گرفتند  (2015)  1مورگان   . ارندد  تمایل

 بیشتر مردم آلمان  ، ( نشان دادند 2012ویکر و همکاران )  . کنند  پرداخت توسعه فوتبال  بودجه  برای  را

  خاص   رزشادر آلمان    فوتبال   و موفقیت  داشتندتمایل  به پرداخت زیاد    قهرمانی   عنوان  کسب  برای

مردم شهر اصفهان به پرداخت زیاد    ، نشان دادند(  2018)  و همکاران  بیدرام  است.  مردم  برای  اقتصادی

که با این    دارند تمایل    آسیا   قهرمانان  لیگ  های رقابت  در  و قهرمانی   سپاهان  فوتبال   تیم  حضور  برای

نتایج   از  دارد  پژوهش بخش  می  .مغایرت  نظر  متفاوتبه  به  مغایرت  این  دلیل  نمونرسد    هایهبودن 

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره مرتبط باشد.  های و تفاوت ها پژوهشآماری 

 های فوتبال پرسپولیس، استقالل و سپاهان کسب رتبه برتر تیم برای داشتنداز بین افرادی که تمایل 

در مقایسه سال    30تا    21و    سال  20کمتر از  های سنی  گروه   کنند،پرداخت    های لیگ برتررقابتدر  

در   کنند.پرداخت  فوتبال ایهتیم موفقیت برایسنی دیگر، حاضر بودند مبلغ بیشتری را  هایهگروبا 

  هب  و بیشتر،سال    41سال و    40تا    31سنی    های هزمینه طرفداران تیم تراکتورسازی در تبریز، گرو 

همچنین براساس سطوح درآمدی،   داشتند.تمایل بیشتری  موفقیت تیم فوتبال شهرشان    برایپرداخت  

درآمدی دیگر،    های هگرو   در مقایسه بایلیون  سه تا پنج مو    و بیشترمیلیون  پنج  درآمدی    های هگرو

در هر سه شهر تهران، اصفهان و تبریز    فوتبال  هایتیم  موفقیت  برایحاضر بودند مبلغ بیشتری را  

 تر جوان هرچقدر سن افراد  توان گفت که  میاساس  براین  کنند؛پرداخت    قهرمانی  عنوان  کسب  منظوربه

باشد و درآمد بیشتری هم داشته باشند، حاضر هستند مبلغ بیشتری نیز پرداخت کنند و از طرف  

این مسئله نشان   .تر و با درآمد کمتر حاضر هستند مبلغ کمتری را پرداخت کنندمسندیگر، افراد  

ب  ، دهدمی بیشتر  افراد جامعه  نیز  اشد و سن آنهرچقدر درآمد  نیز  باشد  ترجوان ها  بیشتری  ، مبلغ 

به پرداخت بیشتری   مسنافراد    در مقایسه باتر  جوانشاید دلیل اصلی اینکه افراد  کنند.  پرداخت می

های فوتبال شهرشان  تیمهای  موفقیت  هایبیشتر به هیجانتر  جوان این باشد که افراد    ،دارند تمایل  

 
1. Morgan  
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این  نیاز   با  تجربه بیشتری در زمینه لمس لذت  دوست دارند  و    ایندها به وجد میموفقیتدارند و 

این تجربیات مثبت پرداخت   افزایش  برایحاضر هستند    رو؛ ازاینداشته باشندفوتبال  های  موفقیت تیم

 و ویکر   (2016)  همکاران  و   ویکر  هایپژوهشبا نتیجه    پژوهش نتایج این بخش از  .  کنندبیشتری نیز  

  برای تر تمایل بیشتری به پرداخت  سنی پایین  هایهگرو  ،نتیجه رسیدندکه به این    (8201)1  کواتس    و

ا در زمینه تمایل به  اممسوست، ه های لیگ بوندسلیگا داشتند، موفقیت فوتبال آلمان و همچنین تیم

 همسو نیست.های با سطح درآمدی باال پرداخت گروه

عالقه رابطه   و   ترتیب متغیرهای افتخار، انگیزه، تشویق، رضایت، عملکردبه  ،نشان داد  پژوهش  های هیافت

در مسابقات پرسپولیس  موفقیت تیم فوتبال    منظوربه   پرداخت  به  تمایل  بینی میزانمعناداری با پیش

از این متغیرها، میزان تمایلدارند و به  لیگ برتر فوتبال افزایش در هرکدام  به    فرادا  ازای هر واحد 

،  لیگ برتر  مسابقات  دراستقالل  فوتبال    تیم  رتبه برترکسب    زمینه  شود. درپرداخت نیز بیشتر می

شهربه شادی،  تشویق،  عملکرد،  عالقه،  افتخار،  متغیرهای  با  ترتیب  معناداری  رابطه  رضایت  و  ت 

تیم  و رتبه اولی    قهرمانی عنوان    کسببرای  پرداخت داشتند.    بهافراد جامعه    تمایل   بینی میزانپیش

ترتیب متغیرهای افتخار، شهرت، شادی، عملکرد، عالقه، صحبت، تشویق و رضایت  ، بهفوتبال سپاهان

  قهرمانی  عنوان  کسب  برایدارند.    پرداخت  بهافراد جامعه    تمایل  ینی میزانبرابطه معناداری با پیش

  و   تشویق  صحبت،  رضایت،   عالقه،  شادی،   افتخار،  شهرت،  متغیرهای  ترتیببه  تراکتور نیز  فوتبال   تیم

بنابرایندارند  پرداخت  به  جامعه  افراد  تمایل  میزان  بینیپیش  با  معناداری  رابطه  عملکرد توان می  ؛ 

در هر سه دسته   جامعه  افراد  پرداخت  میزان  بر  متغیرها  از  هرکدام  گذاریثیرأ ت  ترتیب،  نتیجه گرفت

، متغیرهای افتخار، تشویق، رضایت،  شهر تهران، اصفهان و تبریزدر بین هر سه    .است  بوده   متفاوت

در مشترک هستند و از اهمیت و اولویت بیشتری  به پرداخت  تمایل افراد جامعه    درعملکرد و عالقه  

ه  احساس افتخار ب  شهرشانیعنی افرادی که با موفقیت تیم    ؛سایر عوامل برخوردار هستندمقایسه با  

را همیشه تشویق   خودکنند، تیم  ها ایجاد انگیزه می برای آن   هایشاندهد، بازیکنان تیمدست میها  آن

از عملکرد تیم  می الگوی عملی مناسبی    شان، بازیکنان تیمو بازیکنان آن رضایت دارند  خودکنند، 

شهرشان    حاضر هستند برای موفقیت تیم  و  عالقه دارند  شهرشانها هستند و به تیم فوتبال  برای آن

متغیرهای شادشدن از موفقیت تیم   شده،بر متغیرهای اشارهعالوههزینه کنند.    در مسابقات لیگ برتر

تیم  ثر بودند و در زمینه  ؤمتیم سپاهان  برای  بر تمایل به پرداخت    سطح کشور  در  شهر  نامی و خوش

ثیر زیادی بر تمایل افراد أ کردن نیز تبر متغیرهای شادی و شهرت، متغیر صحبت ، عالوهتراکتورسازی

 
1. Wicker & Coates 
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،  (2018)  همکاران  و  براد  هایپژوهشبا یافته    پژوهشداشت. نتایج این بخش از  به پرداخت  جامعه  

توان می  ست؛ بنابراینهمسو(  2012)  همکاران  و   ویکر  و  (2015)، مورگان    (2016)  همکاران  و  ویکر

و    شهرهاشهرت    که  گفت افتخار  احساس  و  عدالت  از  الگویی  ورزشکاران  اینکه  و  ورزش  طریق  از 

  فوتبال   گذار است و موفقیت باعث افزایش مصرف ورزشثیرأ بر موفقیت ورزشی ت  ،هستند  افرادشادمانی  

  قبلی بر  هایرقابتدر    های فوتبالو تماشای بیشتر آن می شود. از طرف دیگر، عملکرد خوب تیم

 دهد.  افزایش می  به پرداخت ها رار مستقیم دارد و میزان تمایل آنثیأرضایت مردم ت

به پرداخت  افراد جامعه  توان نتیجه گرفت که میزان تمایل  می  پژوهشهای  از مجموع یافته  ،طورکلیبه

  تر جوان و فقط افرادی که    استدر سطح پایینی    لیگ برترفوتبال در مسابقات    هایموفقیت تیم  برای

  شهرت،   دارند. همچنین متغیرهای افتخار،تمایل    ، به پرداخت بیشتریشتری دارندو درآمد ب  هستند

میزان تمایل به پرداخت   درینی را  ببیشترین پیش  ،رضایت  و  تشویق  صحبت،  عالقه،  عملکرد،  شادی،

مردم ایران داشتند.    پرسپولیس، استقالل، سپاهان، تراکتورفوتبال    هایبرای کسب عنوان قهرمانی تیم

های خود را بارها در مسابقات مختلف نشان حمایت ، خصوص فوتبال دارندعالقه زیادی به ورزش و به

  اند؛پرداختهو به جشن و پایکوبی  اند فوتبال به کوچه و خیابان آمده  هایاند و بعد از موفقیت تیمداده

مردم به فوتبال    نداشتنمل نتوان به عالقهصورت کاتمایل به پرداخت زیاد را بهنبود  بنابراین شاید دلیل  

فوتبال ربط داد و شاید بیشتر مشکالت و مسائل اقتصادی   های حمایت از تیم به ها نگرش منفی آنو 

قشر متوسط و ضعیف    ،های اخیردر سال  ،هرحالیر داشته باشند. بهأثت   ها نکردن آنحمایت  بر جامعه  

ها به وجود آمده  زیادی در زندگی آن  هایهاند و دغدغ ودهفشار مشکالت اقتصادی ب  زیرجامعه بیشتر  

باعث شده است آن این مسئله  از طرف دیگر،  که  باشند.  به ورزش و فوتبال دور  از توجه صرف  ها 

رشتبه از  زمینه حمایت  افراد جامعه در  بین  که  اندکی  اختالفات  مانند    هایه دلیل  ورزشی مختلف 

  هایهگیری این باور که مسئوالن در زمینه حمایت از رشتوجود دارد و شکل  غیرهرداری و  بکشتی، وزنه

شکل گرفته    پژوهش شوند، شاید این دیدگاه در بعضی افراد جامعه آماری  ورزشی تبعیض قائل می

مداران بنابراین سیاست  ؛ ته باشندفوتبال نداش  هایپرداخت و حمایت از تیمبه  باشد که تمایل زیادی  

خصوص مسئوالن ورزش کشور باید توجه اساسی به حل مشکالت اقتصادی مردم داشته هجامعه و ب

افزایش درآمد و بهبود سطح معیشت مردم، دغدغ  با  تا  نیز کمتر شآن  هایهباشند  و گرایش   ودها 

توانند با مدیریت و رهبری  ها میفوتبال داشته باشند. همچنین آن  های -بیشتری به حمایت از تیم

کارگیری امکانات و تجهیزات  هورزشی و ب  هایهدرست ورزش در جامعه و توجه یکسان به همه رشت

و حمایت   برندوجودآمده در این زمینه را از بین بها، اختالفات بهتوسعه هرکدام از آن   ب برایمناس
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ورند. از طرف دیگر، مسئوالن آخصوص فوتبال را به وجود  جانبه مردم جامعه از ورزش و بهکامل و همه

از لحاظ مالی، فنی، امکانات، تجهیزات   کشور  فوتبال   های های کامل از تیمتوانند با حمایتمی  ربطذی

های فوتبال  کمک کنند تا شهرت تیم  مختلف فوتبال در مسابقات    های به بهبود عملکرد تیم  غیرهو  

میزان باعث افزایش  شود و  منجر  برای مردم کشور    آفرینیافتخار  به،   روددر سطح جهانی باال  کشورمان

شادی   وجودآمدنزمینه به شود  . این امر موجب میبیشتر شود  های فوتبالرضایت مردم از عملکرد تیم

ها  و آنفوتبال در سطح باالتر قرار بگیرد   هایعالقه مردم به تیم، و نشاط در سطح جامعه بیشتر شود

تمایل  ها به پرداخت زیاد  تشویق کنند و برای موفقیت آنبیشتر  را    های خودتمایل داشته باشند تیم

 داشته باشند.
 

 تشکر و قدردانی 
این مقاله کمک کردند به رازی کرمانشاه،  از همه کسانی که در نگارش  خصوص مسئولین دانشگاه 

و قدردانی  ین دکتر کامران عیدی پور کمال تشکر چنمو ه تربیت بدنی و علوم ورزشیاساتید محترم 

 م.یرا دار
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